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Coleção Origem. Respostas avançadas para perguntas
fundamentais.
Médico e cientista premiado, Sharon Moalem desconstrói a
ideia de que a genética é algo imutável neste livro de leitura
acessível e atraente, o segundo da coleção de ciências
Origem. Analisando casos de pacientes e as mais recentes
pesquisas na área, o autor mostra que o genoma humano é
muito mais dinâmico do que pensamos e que alimentação,
hábitos e comportamentos podem, sim, modificar nossa
herança genética (e tais mudanças podem ser transmitidas
para as gerações seguintes). Aliando teoria e exemplos
práticos, Moalem mostra a importância de buscar um estilo de
vida que aja positivamente sobre as próprias características
genéticas para prever doenças e mesmo alterar um destino
previamente traçado.
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O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

A casa da praia
http://media.beebok.info/br-1437013566/a-casa-da-praia.html

Quem disse que a história de Elle e Noah acabou? Para a sorte de todos nós, que amamos
A Barraca do Beijo, Beth Reekles decidiu contar mais um pouco da história deles.
Namorar o maior bad boy da escola jamais esteve nos planos de ELLE EVANS, mas
aconteceu. Porém, isso...
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O príncipe
http://media.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://media.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...
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Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Mindset
http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

A barraca do beijo
http://media.beebok.info/br-1401009821/a-barraca-do-beijo.html

ELLE EVANS é o que toda garota quer ser: bonita e popular. Mas ela nunca foi beijada.
NOAH FLYNN é lindo e um tanto quando bad boy - tá, o maior bad boy da escola - e o rei
dos joguinhos de sedução. A verdade é que Elle sempre teve uma queda pelo jeito...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

Take Your Time
http://media.beebok.info/br-1236398753/take-your-time.html

For Delilah Sinclair catching a man's attention is never a struggle. It's the part that
comes later – the happily-ever-after part – that always seems to trip her up. All her
friends may be settling down, but this fiery redhead has no intentions of ever being
tamed… Until she...
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http://media.beebok.info/br-642406605/clube-dos-milionarios-3-de-3.html

Tentação - Brenda Jackson Fazendeiro, milionário e perito em segurança, Zeke Travers
sempre trabalhou com muita racionalidade, até um caso o levar a Sheila Hopkins e daí
para uma atração ardente. De repente, Zeke se vê tentado a quebrar...

[PDF]

O Processo
http://media.beebok.info/br-1086382905/o-processo.html

O Processo (no original em alemão, Der Prozess) é um romance do escritor checo Franz
Kafka, que conta a história de Josef K., que acorda certa manhã, e é preso e sujeito a
longo e incompreensível processo por um crime não especificado. Segundo Max...
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O som e a fúria
http://media.beebok.info/br-1271793401/o-som-e-a-furia.html

Uma das mais contundentes peças de ficção produzidas no século XX, o principal
romance de William Faulkner ganha nova edição. O som e a fúria, de 1929, é considerada
a obra mais importante do escritor norte-americano ganhador do prêmio...

[PDF]

O beijo do vencedor
http://media.beebok.info/br-1222238732/o-beijo-do-vencedor.html

A guerra começou. Arin está à frente dela com novos aliados e o império como inimigo.
Embora tenha convencido a si mesmo de que não ama mais Kestrel, Arin ainda não a
esqueceu. Mas também não consegue esquecer como ela se tornou exatamente o...
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Felicidade ou morte
http://media.beebok.info/br-1445967641/felicidade-ou-morte.html

De filmes e livros a propagandas de televisão, a todo momento somos instados a ser
felizes. Pois, como diria o poeta, &#34;é melhor ser alegre que ser triste&#34;. O desejo
pela felicidade parece ser mesmo uma constante de nosso tempo. Aqui, Clóvis de Barros
Filho e...

PDF File: Herança

